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ijk  

 املقدمة
لـه وصـحبه آاحلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعـىل 

 .وبعد أمجعني
بكر أبـوعه شيخنا العالمة احلبيب َضَالت الذي وُّحوَّن علم فقه التإف

 العلوم التي حيتاجهـا كـل مـسلم اليـوم أهمالعدين بن عيل املشهور من 
ات الـساعة والفـتن التـي  برزت العديد من مظاهر عالمأنخاصة بعد 

    . ملسو هيلع هللا ىلص عن اهلو ينطق الخرب عنها من أ

مجع يف هـذا العلـم مقدمـة بـسيطة بعبـارات مـوجزة أ أن أحببتلذا 
الزبدة يف فقه (سميتها  األبوييسهل حفظها عىل طالب العلم الرشعي 

 . ن جيعلها خالصة لوجهه الكريم أ ينفع هبا وأن اهللا اسأل) التحوالت

 ,,,قوباهللا التوفي
 

 عمر عيل باغوث. د
 هـ١٤٣٢مجاد آخر ٢١فجر الثالثاء 

 م٢٠١١مايو ٢٥املوافق 
 حرضموت - املكال 

 



@püìznÛa@éÔÏ@À@ñ‡iÛa@ @٣ 
א

ٌفـصــل ْ َ 
 والعلـم بعالمـات واإلحـسان واإليامن اإلسالم :أربعة الدين أركان

 . الساعة 
 

ٌفـصــل ْ َ 
 :  قسمني إىل الدين أركانتنقسم 

 .واإلحسان واإليامن سالماإلوهي : الثوابت .١
 . وهو العلم بعالمات الساعة:املتغري .٢

 
ٌفـصــل ْ َ 

 :  اثنان, عالمات الساعةأركان

 . ربتهااألمة تلد أن .١
 . رعاء الشاة يتطاولون يف البنيان تر احلفاة العراة العالةأن .٢

 



@püìznÛa@éÔÏ@À@ñ‡iÛa@ @٤ 
 )א(א

 

ٌفـصــل ْ َ 
عي ملا جيري من سـنن املتغـريات مـن  هو الفهم الرش:التحوالتفقه 

 .والسنة القران األصلنيخالل النظر يف 
 

ٌفـصــل ْ َ 
 قـال , يف مرشوعية دراسـة فقـه التحـوالت الكتـاب والـسنةاألصل

ــــــاىل  `ö≅yγsù tβρãÝàΖtƒ ωÎ) sπtã$¡¡9$# βr& ΝåκuÏ?ù's? ZπtGøót/ ( ô‰s)sù u™!%y﴿ :تع

$yγèÛ#uõ°r& 4 4’̄Τr'sù öΝçλm; #sŒÎ) öΝåκøEu™!%y` öΝßγ1tø.ÏŒ ∩⊇∇∪﴾ ]١٨:حممد[ 

ـــــــــاىل ـــــــــال تع  ?çµ̄ΡÎ)uρ ÖΝù=Ïès9 Ïπtã$¡¡=Ïj9 Ÿξsù χçtIôϑs…﴿ :وق

$pκÍ5﴾]٦١:الزخرف[  
َقـال« : حديث جربيل الطويل املعروف بأم الـسنة وفيـه:ومن السنة َ 

ِفأخربين ْ ِ ْ َ ْعن َ َأمارهتا َ َ َِ َقال ,َ ْأن :َ َتلد َ ُاألمة َِ َ َ َربتها ْ ََّ ْأنَو, َ َ َتـر َاحلفـاة َ َ ُ َالعـراة ْ َ ُ ْ 
َالعالة َ َرعاء َْ َ ِالشاء ِ َيتطـاولون َّ َُ َ ِالبنْيـان ِيف ََ َ ُ  عـن سـيدنا عمـر بـن مـسلمرواه  »ْ

 .اخلطاب ريض اهللا عنه
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 א אא
 

ٌفـصــل ْ َ 
 صىل اهللا عليه وسـلم األعظمسنة املواقف هي طريقة وسلوك املتبوع 

 التحــوالت والفــتن بــام تقتــضيه أمــام املهــديني,ه الراشــدين وخلفــاء
 .املصلحة العامة بعد النظر يف السنن الواردة يف ذلك

 
ٌفـصــل ْ َ 

 يف مرشوعية سنة املواقف حديث العرباض بن سارية ريض األصل
ْأوصيكم«:  قال,ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عنه عن النبي  ُ ِ ُ َبتقو ْ َ ِوالسمعاهللاِ  ِ ْ َّ ِوالطاعة َ َ َّ َ 

ْوإن ِ ْأمر عليكم َت َ َُّ ْ ٌعبدَ ْ ٌّحبيش َ ِ َ ُفإنه َ َّ ِ ْمن َ ْيعش َ ِ ْمنْكم َ ُ َريفس ِ ًاختالفا َ َ ِ ًكثريا ْ ِ َ 
ْفعلي ََ ِبسنَّتي كمَ ُ ِوسنَّة ِ ُ ِاخللفاء َ َ َ ُ َالراشدين ْ ِ ِ َاملهديني َّ ِّ ِْ ُّعضوا َْ َعليها َ ْ َ ِبالنَّواجذ َ ِ َ ِ 

ْوإياكم ُ َّ ِوحمدثات َِ َ َ ْ ُ ِاألمور َ ُ ُ ِفإن ْ ِ كل بدعَ َّ ٌضاللة ٍةُ ََ   يف سننهالرتمذيخرجه أ »َ
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ٌفـصــل ْ َ 

 من عدمه, أو هي ضابط رشعي لتحديد سالمة فعل اليشء :الداللةسنة 
 .نبوي حديث أو اهللا استقراء لنص قراين إىلوسائل الدعوة 

 
ٌفـصــل ْ َ 

 سنة حسنة فله اإلسالممن سن يف «:  ملسو هيلع هللا ىلص يف مرشوعيتها قوله األصل
 .» بعده وأجر من عمل هبا منأجرها
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א א א  א

 
ٌفـصــل ْ َ 

 : حتوالت عهد صدر الرسالة كثرية منها 

 .بعثته صىل اهللا عليه وسلم  .١
 .النفاقظهور  .٢
 ) .احلرقوصية ( صل مدرسة اخلوارج  أظهور .٣
 الفتنة املعامة .٤
 .ظهور مدعو النبوة  .٥
 .فتنة ابن صياد  .٦
 .موته صىل اهللا عليه وسلم  .٧

 
ْفـص  ٌــلَ

ً بـدء ملسو هيلع هللا ىلصمرحلة اخلالفة هـي املرحلـة الـرشعية الوارثـة لرسـول اهللا 
 اإلمـام بكـر الـصديق ريض اهللا عنـه وهنايـة بتنـازل أيببالبيعة لـسيدنا 
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ًاخلالفة بعـدي ثالثـون عامـا ثـم يكـون «حلديث ; احلسن عن اخلالفة 

 .»امللك
ٌفـصــل ْ َ 

 :الراشدةبرز حتوالت عهد اخلالفة أ
وان اهللا عليهم فيمن ييل اخلالفة وموضع اختالف الصحابة رض .١

 .القرب الرشيف 
 .الردة .٢
 .مقتل سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه  .٣
 .حصار اخلليفة عثامن ريض اهللا عنه  .٤
 .مقتل اخلليفة عثامن ريض اهللا عنه  .٥
 .موقعة اجلمل وصفني  .٦
 .ظهور املدرسة السبئية  .٧
 .ظهور اخلوارج  .٨
 . احلسن عن اخلالفة اإلمامتنازل  .٩

 
ٌفـصــل ْ َ 



@püìznÛa@éÔÏ@À@ñ‡iÛa@ @٩ 
 اإلمـامهي املرحلة املمتـدة مـن بعـد تنـازل  : مرحلة امللك العضوض

 . والعباسيةاألمويةاحلسن حتى هجمة التتار وتشمل فرتة الدولة 
 

ٌفـصــل ْ َ 
 : حتوالت مرحلة امللك العضوض كثرية منها 

 . احلسني ريض اهللا عنهاإلماممقتل  .١
 .موقعة احلرة  .٢
 .ن الزبري ريض اهللا عنه حصار مكة ومقتل عبد اهللا ب .٣
 .والزنوجفتنة القرامطة  .٤
 .االعتزالفتنة  .٥
 .االحتالل الصليبي للقدس .٦
 .فتنة التتار  .٧

 

ٌفـصــل ْ َ 
هي املرحلة التي بـرزت بعيـد سـقوط قـرار اخلالفـة : املرحلة الغثائية 

 .»نتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيلأ«: ملسو هيلع هللا ىلصالعثامنية واملعنية بقوله 
 



@püìznÛa@éÔÏ@À@ñ‡iÛa@ @١٠ 
ٌفـصــل ْ َ 

 :  مراحلأربعة إىلتنقسم املرحلة الغثائية 

  .حالساألفتنة  .١
 .فتنة الرساء  .٢
 .فتنة الدهيامء  .٣
 .الصامء العمياءالفتنة الرابعة  .٤

 
ٌفـصــل ْ َ 
 :مظاهر حتوالت املرحلة الغثائية كثرية

١.  نقض العر. 
 .قبض العلم  .٢
٣.  استتباع اليهود والنصار. 
 .األمانةضياع  .٤
  .أهله لغري األمرتوسيد  .٥
 .ور االقتصاد الربوي ظه .٦
 .التنافس عىل الدنيا .٧
 .فساد املرأة  .٨



@püìznÛa@éÔÏ@À@ñ‡iÛa@ @١١ 
  

 אמ
 

ٌفـصــل ْ َ 
 :أقسام ثالثة إىلتنقسم عالمات الساعة 

١. كرب.   
   .وسطى .٢
٣. صغر. 

 

ٌفـصــل ْ َ 
 :عالمات الساعة الكرب عرش وهي 

 .املهدي اإلمام .١
 .الدجال .٢
 .سيدنا عيسى ابن مريم  .٣
  .وماجوج ياجوج .٤
 .الدخان .٥
 .اخلسوفات الثالثة  .٦
 .احلارشةالنار  .٧



@püìznÛa@éÔÏ@À@ñ‡iÛa@ @١٢ 
 .الدابة .٨
 .طلوع الشمس من مغرهبا  .٩
 .النفخ يف الصور  .١٠

 

ٌفـصــل ْ َ 
ً وهي العالمات املتوسطة مرحليا بني مبعث :عالمات الساعة الوسطى 

 : وهي , ظهور املهديإىل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .وسلممبعث النبي صىل اهللا عليه  .١
 .موته صىل اهللا عليه وسلم  .٢
 .اخلليفة عمر ريض اهللا عنهمقتل  .٣
 .مقتل اخلليفة عثامن ريض اهللا عنه .٤
 . عيل ريض اهللا عنه اإلماممقتل  .٥
 .اخلالفة احلسن ريض اهللا عنه عن اإلمامتنازل  .٦
 . احلسني ريض اهللا عنه اإلماممقتل  .٧
 .مرحلة امللك العضوض  .٨
 .مرحلة الدويالت والتمزق  .٩
 .عودة القرار يف عهد اخلالفة العثامنية .١٠
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 .  قرار اخلالفة سقوط .١١
 .املرحلة الغثائية .١٢
 املرحلة السفيانية .١٣

 

ٌفـصــل ْ َ 
 وهي العالمات والفتن املضلة والتحوالت قبـل :العالمات الصغر 

 عالمـات أحاديـث يف املحـددة األمارات ذلك من تال وماامليالد النبوي 
 . يف الصور رسافيلإالساعة, وحتى هناية الكون ونفخ 

 

ٌفـصــل ْ َ 
 : ساعة الصغر كثرية منها عالمات ال

 .ملسو هيلع هللا ىلصلسالم بالنبي  عليهم ااألنبياءبشارات  .١
 . من الدجال وفتنتهاألنبياءحتذير  .٢
 .احلروب واالختالف يف الدين  .٣
 .ظهور الزنا .٤
 .العارياتالكاسيات  .٥
 .رشب اخلمر وتسميتها بغري اسمها .٦
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 .كثرة القراء وقلة الفقهاء .٧
 .الوالدين وعقوق األرحامقطيعة  .٨
 .هدم الكعبة  .٩
 .للمؤمننيالريح القابضة  .١٠

 



@püìznÛa@éÔÏ@À@ñ‡iÛa@ @١٥ 
 אמ

 

ٌفـصــل ْ َ 
 :أقسامتنقسم مواضيع فقه التحوالت ثامنية 

 .علم النواقض والنقائض  .١
 .علم معاجلة شئون احلياة  .٢
  .واإلشاراتعلم البشارات  .٣
 .علم احلصانة  .٤
 . السالمة من الفتنأسبابعلم  .٥
 .علم الكونيات والكوارث  .٦
 .رشاطواألعلم املالحم  .٧
 . الربط الرشعي بني التاريخ والديانة علم .٨

 

ٌفـصــل ْ َ 
 )الفتن ومضالهتا ( علم النواقض والنقائض 

 .أصله اليشء من يزيل ما مجع ناقض وهو :النواقض 



@püìznÛa@éÔÏ@À@ñ‡iÛa@ @١٦ 
 عـروة عـروة, ومنـه اإلسالم وهو مأخوذ من حديث لتنقضن عر 

 .الثوابت والقيم وغريها ونقض األعاملنقض العر ونقض 
, الضدي للنظـر يف عيـوب وتـرات اخلـصمهي العمل ف :والنقائض 

 . النقض إىلوهي الوسائل املؤدية 
 

ٌفـصــل ْ َ 
وهـي كافـة علـوم اآللـة ولغاهتـا وعلـوم :  علم معاجلة شئون احلياة

 عنهـا مـن تفـرع ومـاالثقافة واالجتامع والنظريات العلمية والتطبيقيـة 
يـات الكريمـة  واآلاألحاديث إليه أشارت وما واكتشافات,اخرتاعات 

 .اإلنسان يف حياة وتأثرياهتامن ظهور هذه العلوم 
 

ٌفـصــل ْ َ 
وهو العلم الذي هيتم بمجموع اآليـات  : واإلشاراتعلم البشارات 

 الدالة عىل البشارات بام سـيأيت مـن خـري وسـالم ونـرصة واألحاديث
 .للمسلمني 

 
 



@püìznÛa@éÔÏ@À@ñ‡iÛa@ @١٧ 
ٌفـصــل ْ َ 

 :أقسام أربعةعلم احلصانة وهو 
 األرضعامل قريش يمال طباق « :ثل حديث م,حصانة الذوات .١

 .»ًعاملا
 فقال , بدرأهللعل اهللا اطلع عىل « : مثل,حصانة فئات .٢

 .»شئتم مااعملوا «
 .»ًاخلالفة بعدي ثالثون عاما« : مثل,حصانة مراحل .٣
 ابني هذا سيد وسيصلح اهللا به بني أن« : مثل,حصانة مواقف .٤

 .»فئتني عظيمتني من املسلمني
  

 

ٌفـصــل    ْ َ 
 أسـباب التي تبـني األحاديثويتناول  : السالمة من الفتنأسبابعلم 

 منهـا كاألدعيـة بالتحـصني يتعلـق مـاالفتن وموقف املـسلم منهـا وكـل 
 .وغريها الواردة يف ذلك واألذكار

 
 
 



@püìznÛa@éÔÏ@À@ñ‡iÛa@ @١٨ 
ٌـصــلَف ْ 

 اآليـات يف األحاديـثمـا خيـص  وهـو:  علم الكونيات والكوارث
كـالرباكني والـزالزل واخلـسف  نة يف القـران والـسإليهاالكونية املشار 

 . وغريها والقذف واملسخ والدجال والدابة والنار احلارشة
 

ٌفـصــل ْ َ 
 عن احلـروب واملالحـم األحاديثويتناول  :علم املالحم واالرشاط

 كحرب الـذهب عنـدما ينحـرس الفـرات وحـروب األممالكرب بني 
 .  املهدي وغريهاواإلمامالسفياين 

 
ٌفـصــل ْ َ 

 التارخييـة للحيـاة القـراءة إعـادةويعنـي   : الديانة بالتاريخعلم ربط
البرشية من خـالل نـصوص القـران والـسنة ال مـن خـالل احلـوادث 

 . واملراحل التارخيية والزمنية
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אא א א א

אמ  א
 

القـائم , سـتكون فـتن القاعـد فيهـا خـري مـن « :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 
والقائم فيها خري من املايش , واملايش فيها خري من الساعي , من ترشف 

 رواه البخاري . »ً معاذا فليعد بهأوهلا تسترشف , فمن وجد منها ملجأ 

 يكون خري مال املسلم غنم يتبع هبـا أنيوشك «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا 
 ري رواه البخا . »شعف اجلبال مواقع القطر يفر بدينه من الفتن

 بقيت يف إذا لعبد اهللا بن عمر بن العاص كيف بك ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 
 واختلفوا وكـانوا هكـذا ? وأماناهتمحثالة من الناس مرجت عهودهم 

 بيتـك واهلـك واملـك ألزم« قال ?فبام تأمرين:  قالأصابعهك بني َّبَوش
عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصـة نفـسك 

    .»العامة أمرودع عنك 
 

  بحمد اهللا تعاىلمتت

 واهللا اعلم



@püìznÛa@éÔÏ@À@ñ‡iÛa@ @٢٠ 
א

 صفحة املوضــــــــوع
 ٢ املقدمة

 ٣ ينِّ الدُانَكْرَأ
 ٤ )فقه عالمات الساعة ( فقه التحوالت 

 ٥ اللةَة الدَّنُوس واقفَ املُةَّنُس
 ٧ مظاهر التحوالت يف املراحل املختلفة

 ١١  عالمات الساعةأقسام
 ١٥ التحوالت فقه أقسام

 أمام املعربة عن املواقف الرشعية األحاديثنامذج من 
 ١٩ الفتن والتحوالت

 ٢٠ الفهرس
 




